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Normaliter realiseren we een respons van 70% tot 90%, dat wil 

zeggen dat 70% tot 90% van de medewerkers van uw school 

de online vragenlijst invult.

De vragenlijst – 100% maatwerk
Wij stellen een vragenlijst op die past bij uw school: de 

terminologie stemmen we af op uw school en we bieden de 

mogelijkheid om ‘school-/afdelings-/teamspecifieke’ vragen 

aan de vragenlijst toe te voegen.

De doelstellingen
1. Achterhalen hoe tevreden, betrokken en gemotiveerd de 

medewerkers (OP en OOP) van uw school zijn.

2. Achterhalen wat de verbeterpunten van de school, de 

afdelingen en de teams zijn.

3. Achterhalen hoe uw school scoort ten opzichte van 

landelijke VO-cijfers (benchmark).

4. Achterhalen hoe professioneel de cultuur op uw school is.

5. Achterhalen welke bijdrage(n) de medewerkers van uw 

school zelf kunnen leveren aan een (nog) professionelere 

schoolcultuur, aan een kwalitatief (nog) beter onderwijs-

proces en aan de tevredenheid/betrokkenheid van 

leerlingen en ouders.

De thema’s
In het onderzoek komen de volgende thema’s aan de orde: de 

inhoud van het werk, het onderwijs, de direct leidinggevende, 

de directie, de werkomstandigheden, de werkdruk en de 

werkstress, de persoonlijke ontwikkeling, de samenwerking,  

de interne communicatie, de identiteit van de school en de 

sfeer en cultuur op school. Het is mogelijk thema’s toe te 

voegen die voor uw school van belang zijn.

De methode – online – hoge respons
Het onderzoek onder de medewerkers van uw school vindt 

online plaats. De medewerkers ontvangen een e-mail waarin 

wij hen uitnodigen om de online vragenlijst in te vullen.

Werkdruk
We besteden veel aandacht aan het thema werkdruk. 

Daarbij gaat het niet zozeer om het vaststellen hoe de 

medewerkers van uw school de werkdruk ervaren (zij 

zullen die waarschijnlijk als hoog ervaren), maar vooral 

om te achterhalen wat de oorzaken zijn van de hoge 

werkdruk op uw school.

Van ‘koplopers’ tot ‘plakkers’
De rapportage bevat verschillende analyses, waar- 

onder een analyse waarmee we de medewerkers van 

uw school typeren: koplopers, drijvende krachten, 

jobhoppers, weglopers en plakkers. We vergelijken 

de resultaten van deze analyse voor uw school met 

landelijke VO-cijfers.

Medewerkersonderzoek VO
tevredenheid – betrokkenheid – motivatie
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De planning
U bepaalt zelf wanneer u het Medewerkersonderzoek door 

ons laat uitvoeren. De doorlooptijd van het onderzoek (van het 

opstellen van de vragenlijst tot en met de rapportage) is circa 

6 tot 8 weken.

Hoe professioneel is de cultuur op school?
We geven ook zicht op hoe professioneel de cultuur 

op uw school is, althans vanuit het perspectief van de 

medewerkers. We onderscheiden daarbij acht dimensies:

1. De schoolleiding heeft een duidelijke visie en die  

 visie heeft draagvlak onder de medewerkers

2. Complexe beslissingen worden gedegen voorbereid

3. Er is veel aandacht voor de persoonlijke   

 ontwikkeling van medewerkers

4. De cultuur is te typeren met ‘doen’ i.p.v. met ‘(te)  

 lang overleggen’

5. Er is sprake van een lerende organisatie

6. De leerling en het onderwijs staan centraal

7. Er is sprake van een open, eerlijke en op inhoud  

 gerichte communicatie

8. Medewerkers krijgen en nemen verantwoordelijkheid

De rapportage
U ontvangt een uitgebreide en op verbeteracties gerichte 

rapportage voor alle relevante niveaus: de school, de teams 

en/of de afdelingen.

De rapportage bevat onder meer een benchmark en diverse 

‘prioriteitenmatrices’ met behulp waarvan u verbeterprioriteiten 

voor uw school kunt vaststellen. 

De kosten
U kunt kiezen uit een Basispakket en een Pluspakket.

Bij het Basispakket stemmen we de terminologie in de 

basisvragenlijst af op de wensen van uw school en is het 

mogelijk om vragen te schrappen die niet van toepassing zijn 

op uw school. 

Als u kiest voor het Pluspakket kunt u bovendien 15 extra 

schoolspecifieke vragen aan de basisvragenlijst toevoegen.

De kosten zijn afhankelijk van het aantal medewerkers op  

uw school.

Aantal medewerkers: Basispakket (excl. 21% BTW) Pluspakket (excl. 21% BTW)

tot en met 50 medewerkers € 1.475 € 1.775

51 tot en met 100 medewerkers € 1.675 € 1.975

101 tot en met 150 medewerkers € 1.875 € 2.175

151 tot en met 200 medewerkers € 2.075 € 2.375

201 tot en met 250 medewerkers € 2.225 € 2.525

251 tot en met 300 medewerkers € 2.375 € 2.675

meer dan 300 medewerkers Prijs in overleg
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De methode – volledig afgestemd op de ouder
populatie van uw school – hoge respons
Omdat de bereidheid om deel te nemen aan het onderzoek 

(mede) samenhangt met de ouderpopulatie van uw school, 

stemmen we met u af welke methode het beste is:

1. wij sturen de ouders – namens uw school – een e-mail met 

het verzoek de online vragenlijst in te vullen;

2. en/of wij sturen een brief naar de ouders met daarin 

een ‘persoonlijke inlogcode’ waarmee zij thuis achter de 

computer of laptop de online vragenlijst kunnen invullen;

3. en/of wij sturen een schriftelijke vragenlijst naar het 

privéadres van de ouders; 

4. en/of de ouders vullen de online vragenlijst op school in, 

bijvoorbeeld voorafgaand of na een 10-minutengesprek of 

voorafgaand of na afloop van een ouderavond.

Gezamenlijk komen we tot ‘de beste methode’ die voor uw 

school tot een optimale respons leidt. Normaliter realiseren we 

een respons van 40% tot 60%, dat wil zeggen dat 40% tot 60% 

van de ouders de vragenlijst invult.

De doelstellingen
1. Achterhalen hoe de ouders uw school ervaren en hoe 

tevreden zij met uw school zijn.

2. Achterhalen hoe betrokken de ouders bij uw school zijn.

3. Achterhalen of er mogelijkheden zijn om de ouder-

participatie te verhogen.

4. Achterhalen wat de verbeterpunten van de school, de af-

delingen en de teams zijn vanuit het perspectief van de ouders.

5. Achterhalen hoe uw school scoort ten opzichte van 

landelijke VO-cijfers (benchmark).

De thema’s
In het onderzoek komen de volgende thema’s aan de orde: 

de algemene ontwikkeling van het kind, het onderwijs, de 

begeleiding, de sfeer, de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

het kind, de extra activiteiten die de school organiseert, de 

voorzieningen, de omgeving van de school, de communicatie 

van de school met de ouders, de schoolleiding/directie, de 

identiteit van de school en de geledingen. Het is mogelijk 

thema’s toe te voegen die voor uw school van belang zijn.

Oudertevredenheidsonderzoek VO
tevredenheid – betrokkenheid – participatie

Klassenrapportages
We stellen klassenrapportages op waarmee u direct zicht 

krijgt op ‘probleemklassen’ en klassen die juist goed 

scoren.

Inclusief Vensters VO
Wij zorgen ervoor dat ouders van leerlingen de 

‘Venstersvragen’ voorgelegd krijgen.

In overleg met de school is het mogelijk om de resultaten 

op de Venstersvragen door ons te laten uploaden op de 

website www.scholenopdekaart.nl.
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De kosten
U kunt kiezen uit een Basispakket en een Pluspakket.

Bij het Basispakket stemmen we de terminologie in de 

basisvragenlijst af op de wensen van uw school en is het mogelijk 

om vragen te schrappen die niet van toepassing zijn op uw school. 

Als u kiest voor het Pluspakket kunt u bovendien 15 extra 

schoolspecifieke vragen aan de basisvragenlijst toevoegen.

De kosten zijn afhankelijk van het aantal leerlingen op uw school.

De planning
U bepaalt zelf wanneer u het Oudertevredenheidsonderzoek 

door ons laat uitvoeren. De doorlooptijd van het onderzoek 

(van het opstellen van de vragenlijst tot en met de rapportage) 

is circa 6 tot 8 weken.

De vragenlijst – 100% maatwerk
Wij stellen een vragenlijst op die voor 100% past bij uw school: 

de terminologie stemmen we af op uw school en we bieden 

de mogelijkheid om ‘school-/afdelings-/leerjaarspecifieke’ 

vragen aan de vragenlijst toe te voegen.

De rapportage
We stellen uitgebreide en actiegerichte rapportages op voor alle 

voor uw school relevante niveaus: voor de ‘school-totaal’, voor 

de locaties en/of voor de afdelingen en/of voor de leerjaren.

Ook stellen we klassenrapportages op. Met behulp van 

de klassenrapportages krijgt uw school direct zicht op 

‘probleemklassen’ en klassen die juist bovengemiddeld scoren.

Aantal leerlingen Basispakket (excl. 21% BTW) Pluspakket (excl. 21% BTW)

tot en met 500 leerlingen € 950 € 1.100

501 tot en met 750 leerlingen € 1.150 € 1.300

751 tot en met 1.000 leerlingen € 1.350 € 1.500

1.001 tot en met 1.500 leerlingen € 1.550 € 1.700

1.501 tot en met 2.000 leerlingen € 1.750 € 1.900

meer dan 2.000 leerlingen Prijs in overleg
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De methode – 100% respons
Het onderzoek vindt op school plaats. Wij leveren uw school 

een eenvoudige instructie en een lijst met inlogcodes waarmee 

de leerlingen toegang krijgen tot de online vragenlijst. Deze 

online vragenlijst vullen zij op school in, bijvoorbeeld tijdens 

een mentoruur.

Op deze wijze is – mede afhankelijk van hoe ‘strak’ u het 

invullen van de vragenlijsten op uw school organiseert – een 

respons van (bijna) 100% mogelijk. 

De vragenlijst – 100% maatwerk
Wij stellen een vragenlijst op die voor 100% past bij uw school: 

de terminologie stemmen we af op uw school en we bieden 

de mogelijkheid om ‘school-/afdelings-/leerjaarspecifieke’ 

vragen aan de vragenlijst toe te voegen. De vragenlijst bevat 

ook de namen van vakken en de docenten die de leerlingen 

beoordelen.

De rapportage – inclusief klassenrapportages en 
individuele docentrapporten
We stellen uitgebreide en actiegerichte rapportages op voor 

alle voor uw school relevante niveaus: voor de ‘school-totaal’, 

voor de locaties en/of voor de afdelingen en/of voor de 

leerjaren.

Ook stellen we klassenrapportages op. Met behulp van 

de klassenrapportages krijgt uw school direct zicht op 

‘probleemklassen’ en klassen die juist bovengemiddeld scoren.

De doelstellingen
1. Achterhalen hoe uw leerlingen de school ervaren en hoe 

tevreden ze over uw school zijn.

2. Achterhalen welk oordeel de leerlingen over hun 

individuele docenten hebben.

3. Achterhalen wat de verbeterpunten van de school, de 

afdelingen, de teams en de individuele docenten zijn 

vanuit het perspectief van de leerlingen.

4. Achterhalen hoe uw school scoort ten opzichte van 

landelijke VO-cijfers (benchmark).

De thema’s
In het onderzoek komen de volgende thema’s aan de orde: 

algemene ontwikkeling, onderwijs, toetsen, organisatie, sfeer, 

voorzieningen, sociaal-emotionele ontwikkeling en inspraak 

op school. Het is mogelijk thema’s toe te voegen die voor uw 

school van belang zijn.

Leerlingtevredenheidsonderzoek VO
tevredenheid – oordeel over individuele docenten

Individuele docentscan  optioneel
Leerlingen beoordelen alle docenten die zij hebben aan de 

hand van zeven vragen. Voor elke docent stellen we een 

individueel docentrapport op waarin we zijn/haar scores 

op deze zeven vragen vergelijken met de gemiddelde 

docentscores van het team waar hij/zij deel van uitmaakt 

en met de gemiddelde docentscores van de school. De 

individuele docentrapporten bevatten waardevolle input 

voor de ontwikkelgesprekken met docenten.
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De planning
U bepaalt zelf wanneer u het Leerlingtevredenheidsonderzoek 

door ons laat uitvoeren. De doorlooptijd van het onderzoek 

(van het opstellen van de vragenlijst tot en met de rapportage) 

is circa 6 tot 8 weken.

De kosten
U kunt kiezen uit een Basispakket en een Pluspakket.

Bij het Basispakket stemmen we de terminologie in de 

basisvragenlijst af op de wensen van uw school en is het 

mogelijk om vragen te schrappen die niet van toepassing zijn 

op uw school. 

Als u kiest voor het Pluspakket kunt u bovendien 15 extra 

schoolspecifieke vragen aan de basisvragenlijst toevoegen.

De kosten zijn afhankelijk van het aantal leerlingen op uw school.

Aantal leerlingen Basispakket (excl. 21% BTW) Pluspakket (excl. 21% BTW)

tot en met 500 leerlingen € 950 € 1.100

501 tot en met 750 leerlingen € 1.150 € 1.300

751 tot en met 1.000 leerlingen € 1.350 € 1.500

1.001 tot en met 1.500 leerlingen € 1.550 € 1.700

1.501 tot en met 2.000 leerlingen € 1.750 € 1.900

meer dan 2.000 leerlingen Prijs in overleg

Klassenrapportages
We stellen klassenrapportages op waarmee u direct 

zicht krijgt op ‘probleemklassen’ en klassen die juist 

goed scoren.

Inclusief Vensters VO  veiligheidsvragen
Wij zorgen ervoor dat leerlingen de ‘Venstersvragen’ (incl. 

de vragen over sociale veiligheid) voorgelegd krijgen.

In overleg met de school is het mogelijk om de resultaten 

op de Venstersvragen door ons te laten uploaden op de 

website www.scholenopdekaart.nl.

Individuele docentscan  optioneel
U kunt ervoor kiezen om – als onderdeel van het Leerlingtevredenheidsonderzoek – de individuele docentscan te laten uitvoeren. In dat 

geval beoordelen uw leerlingen alle docenten waar zij les van krijgen aan de hand van zeven vragen. Voor elke docent stellen we een 

individueel docentrapport op waarin we de scores van de docent tonen en vergelijken met de gemiddelde docentscores van het team 

waar hij/zij deel van uitmaakt en met de gemiddelde docentscores van uw school. De extra kosten voor de individuele docentscan 

bedragen € 3,75 (excl. 21% BTW) per docent.
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Individueel docentrapport
Voor elke docent stellen we een docentrapport op dat onder 

meer bevat:

1. De scores van de docent op alle vragen die aan de 

leerlingen zijn voorgelegd.

2. De interne benchmark: de scores van de docent afgezet 

tegen de gemiddelde scores van docenten van het team/

de afdeling waar de docent deel van uitmaakt en afgezet 

tegen de gemiddelde scores van alle docenten van  

de school.

3. De scores van de docent uitgesplitst naar klas.

De doelstellingen
1. Achterhalen hoe uw leerlingen hun docenten beoordelen 

op verschillende competenties: interpersoonlijk, peda-

gogisch, vakinhoudelijk en didactisch, organisatorisch.

2. In het verlengde van doelstelling 1: het geven van relevante 

input aan de docenten van uw school waarmee zij gericht 

aan hun competenties kunnen werken.

De werkwijze
De werkwijze is eenvoudig:

1. Wij beschikken over een uitgebreide vragenlijst gebaseerd 

op de competenties uit de Wet BIO. In overleg met u komen 

we tot een selectie van circa 15 gesloten vragen en 1 open 

vraag waarmee de leerlingen hun docenten beoordelen. U 

kunt ook zelf vragen aan de vragenlijst toevoegen.

2. De leerlingen vullen op school de online vragenlijst 

in waarmee zij alle docenten waar zij les van krijgen, 

beoordelen. Wij leveren een eenvoudige instructie en 

een lijst met inlogcodes waarmee de leerlingen toegang 

krijgen tot de online vragenlijst. 

Docentscan - uitgebreid
De kwaliteit van docenten vanuit het perspectief van de leerlingen – voor elke docent 
een individueel docentrapport – waardevolle input voor ontwikkelgesprekken

Inschrijven met het team, de afdeling of de 
hele school
U maakt zelf de keuze of u alle docenten van de school 

door de leerlingen laat beoordelen of dat u docenten van 

bepaalde teams en/of afdelingen laat beoordelen.

Competenties Wet BIO
De Wet BIO vormt het uitgangspunt voor de 

vragenlijst met behulp waarvan de leerlingen hun 

docenten beoordelen. Van de zeven competenties 

uit de Wet BIO kunnen leerlingen er vier beoordelen:  

interpersoonlijk, pedagogisch, vakinhoudelijk en 

didactisch, organisatorisch. 

Over de drie andere competenties uit de Wet BIO 

(samenwerken met collega’s, samenwerken met de 

omgeving, zelfreflectie & ontwikkeling) leggen we de 

leerlingen geen vragen voor.
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De kosten voor de uitgebreide Docentscan
De vaste kosten bedragen € 265,- (excl. 21% BTW) voor het 

intakegesprek, het in overleg ontwikkelen van de vragenlijst 

en het opstellen van de instructie met inlogcodes voor de 

leerlingen.

De variabele kosten zijn afhankelijk van het aantal docenten 

dat u door de leerlingen laat beoordelen.

Aantal docenten dat door de 
leerlingen wordt beoordeeld

Kosten 
(excl. 21% BTW)

10 tot en met 20 docenten
€ 19,75 

per docent

21 tot en met 50 docenten
€ 17,75 

per docent

51 tot en met 100 docenten
€ 15,75 

per docent

meer dan 100 docenten
€ 13,75

per docent

De planning
U bepaalt zelf wanneer u de Docentscan uitvoert. De door-

looptijd van de Docentscan (van het opstellen van de 

vragenlijst tot en met de rapportage) is circa 6 tot 8 weken.

Resultaten per klas
Naast de gemiddelde scores van de docent op de 

afzonderlijke vragen en de vier competenties, splitsen 

we zijn/haar scores ook uit naar klas. De docent ziet 

dan ook direct in welke klassen hij/zij goed scoort en 

in welke klassen hij/zij minder goed scoort.
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De rapportage – inclusief klassenrapportage
We stellen voor elke afdeling (vmbo, havo en/of vwo) een 

uitgebreide rapportage op waarin we de resultaten van uw 

school benchmarken met de landelijke VO-cijfers.

Ook stellen we een klassenrapportage op waarin we alle 

resultaten uitsplitsen naar de verschillende brugklassen.

Brugklassersonderzoek
Hoe ervaren brugklassers de overstap van hun basisschool naar uw school?

De doelstellingen
1. Achterhalen hoe uw brugklassers de overgang van de 

basisschool naar uw school hebben ervaren. 

2. Achterhalen hoe uw brugklassers zich ‘sociaal-emotioneel’ 

voelen.

3. Achterhalen hoe uw brugklassers het onderwijs op uw 

school ervaren.

4. Achterhalen hoe uw brugklassers hun docenten en de 

vakken beoordelen.

5. Achterhalen hoe uw school scoort ten opzichte van 

landelijke VO-cijfers (benchmark).

De methode – 100% respons
Het onderzoek vindt op school plaats. Wij leveren uw school 

een eenvoudige instructie en een lijst met inlogcodes waarmee 

de brugklassers toegang krijgen tot de online vragenlijst. Deze 

online vragenlijst vullen zij op school in, bijvoorbeeld tijdens 

een mentoruur.

Op deze wijze is – mede afhankelijk van hoe ‘strak’ u het 

invullen van de vragenlijsten op uw school organiseert – een 

respons van (bijna) 100% mogelijk. 

De vragenlijst – 100% maatwerk
Wij stellen een vragenlijst op die voor 100% past bij uw school: 

de terminologie en het vakkenoverzicht stemmen we af op 

uw school en we bieden de mogelijkheid om schoolspecifieke 

vragen aan de vragenlijst toe te voegen.



11www.duo-onderwijsonderzoek.nl

De planning
We overleggen graag met u over het juiste moment om het 

Brugklassersonderzoek te verrichten. In de praktijk zien we dat 

het onderzoek vaak in oktober/november of in februari/maart 

wordt uitgevoerd.

De kosten
U kunt kiezen uit een Basispakket en een Pluspakket.

Bij het Basispakket stemmen we de terminologie in de 

vragenlijst en het vakkenpakket dat we de brugklassers 

voorleggen af op de wensen van uw school.

Als u kiest voor het Pluspakket kunt u bovendien 5 extra 

schoolspecifieke vragen voor uw brugklassers aan de 

basisvragenlijst toevoegen.

De kosten zijn afhankelijk van het aantal brugklassen op uw school.

Aantal brugklassen Basispakket (excl. 21% BTW) Pluspakket (excl. 21% BTW)

1 tot en met 3 brugklassen € 335 € 435 

4 tot en met 6 brugklassen € 385 € 485

7 tot en met 9 brugklassen € 435 € 535

10 tot en met 12 brugklassen € 485 € 585

13 tot en met 15 brugklassen € 535 € 635

meer dan 15 brugklassen Prijs in overleg

Klassenrapportages
We stellen klassenrapportages op waarmee u direct 

zicht krijgt op ‘probleembrugklassen’ en brugklassen 

die juist bovengemiddeld goed scoren.

De klassenrapportages geven tevens zicht op welke 

vakken en docenten in de verschillende brugklassen 

goed en minder goed scoren.

Verschillen tussen ‘toeleverende basisscholen’
Alle onderzoeksresultaten splitsen uit we naar 

‘toeleverende basisscholen’ oftewel naar de 

verschillende basisscholen waar uw brugklassers 

vandaan komen. 
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De vragenlijst – 100% maatwerk
Wij stellen een vragenlijst op die voor 100% past bij uw school: 

de terminologie in de vragenlijst stemmen we af op uw school 

en we bieden de mogelijkheid om schoolspecifieke vragen 

aan de vragenlijst toe te voegen.

De doelstellingen
1. Achterhalen of uw schoolverlaters nog de vervolgopleiding 

volgen waar zij voor hebben gekozen (en zo nee, wat de 

redenen zijn voor het stoppen met de vervolgopleiding).

2. Achterhalen hoe uw schoolverlaters de overstap naar hun 

vervolgopleiding hebben ervaren.

3. Achterhalen of uw schoolverlaters tevreden zijn met de 

wijze waarop uw school hen heeft begeleid bij de keuze 

voor een vervolgopleiding.

4. Achterhalen of uw schoolverlaters tevreden zijn over 

de kennis en vaardigheden die zij op uw school hebben 

opgedaan en of die aansluit op wat zij aan kennis en 

vaardigheden nodig hebben bij hun vervolgopleiding.

5. Achterhalen hoe uw school scoort ten opzichte van 

landelijke VO-cijfers (benchmark).

De methode – 40% tot 70% respons
De methode van onderzoek stemmen we op de mogelijkheden 

van uw school af. Als uw school de (privé)e-mailadressen van de 

schoolverlaters heeft vastgelegd, verrichten wij het onder zoek 

bij voorkeur online: de schoolverlaters ontvangen een e-mail 

(namens uw school) en we vragen ze de online vragenlijst in 

te vullen. De voorkeur voor online heeft twee redenen: deze 

aanpak genereert een hoge respons en de kosten zijn beperkt.

Als uw school de e-mailadressen van de schoolverlaters niet 

heeft vastgelegd, verrichten wij het onderzoek schriftelijk: de 

schoolverlaters ontvangen een brief met daarin een ‘persoonlijke 

inlogcode’ waarmee zij de online vragenlijst op computer, tablet 

of smartphone kunnen invullen.

Schoolverlatersonderzoek
Hoe vergaat het uw oud-leerlingen die aan het eind van schooljaar 2015/2016  
uw school met een diploma hebben verlaten?

Extern rendement
Met deelname aan het Schoolverlatersonderzoek krijgt 

u zicht op welk percentage van uw gediplomeerde 

schoolverlaters na driekwart jaar met hun vervolg-

opleiding is gestopt en welk percentage hun 

vervolgopleiding nog steeds volgt, op het percentage 

van uw leerlingen dat vindt dat uw school hen inhoudelijk 

goed heeft voorbereid op de vervolgopleiding die ze nu 

volgen, enzovoort.

We benchmarken de onderzoeksresultaten van uw 

school met landelijke VO-cijfers waardoor u weet waar 

uw school staat.

Optimaliseren van het LOBbeleid
Met de onderzoeksresultaten kunt u gericht het LOB-

beleid en de LOB-activiteiten op uw school aanpassen en 

aanscherpen.
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De planning
Wij kunnen voor uw school het Schoolverlatersonderzoek 

vanaf februari 2017 uitvoeren. Wij overleggen graag met u over 

wanneer wij – in de periode februari – mei – het onderzoek 

precies uitvoeren.

De rapportage
We stellen voor elke afdeling (vmbo, havo en/of vwo) een 

uitgebreide rapportage op waarin we de resultaten van uw 

school benchmarken met de landelijke VO-cijfers.

De kosten
U kunt kiezen uit een Basispakket en een Pluspakket.

Bij het Basispakket stemmen we de terminologie in de 

basisvragenlijst af op de wensen van uw school en is het 

mogelijk om vragen te schrappen die niet van toepassing zijn 

voor uw school. 

Als u kiest voor het Pluspakket kunt u bovendien 5 extra 

schoolspecifieke vragen aan de basisvragenlijst toevoegen.

De kosten zijn afhankelijk van het aantal schoolverlaters. 

De kosten in de onderstaande tabel gelden bij een online 

aanpak: de schoolverlaters van uw school ontvangen op hun 

e-mailadres de uitnodiging om de online vragenlijst in te vullen.

Inzicht in verbeterpunten voor uw school
Uw schoolverlaters geven aan of ze vinden dat uw 

school hen voldoende heeft leren samenwerken, 

voldoende heeft leren presenteren, voldoende 

werkstukken heeft leren schrijven, enzovoort. En 

dat alles in het licht van de vervolgopleiding die ze 

nu volgen of (voor vmbo-ers die een BBL-opleiding 

zijn gaan volgen) in het licht van hun stap op de 

arbeidsmarkt. Ook deze onderzoeksresultaten 

benchmarken we met landelijke VO-cijfers. 

Aantal (gediplomeerde) 
schoolverlaters

Basispakket (excl. 21% BTW)
Kosten per afdeling: vmbo, havo of vwo

Pluspakket (excl. 21% BTW)
Kosten per afdeling: vmbo, havo of vwo

Tot 50 schoolverlaters € 495 € 595

51 tot en met 100 schoolverlaters € 545 € 645

101 tot en met 150 schoolverlaters € 595 € 695

151 tot en met 200 schoolverlaters € 645 € 745

201 tot en met 250 schoolverlaters € 695 € 795
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De methode
Bij het uitvoeren van het Imago-onderzoek kiezen we meestal 

voor een mix van kwantitatief onderzoek (waarbij wij de 

onderzoeksgroepen een online vragenlijst laten invullen) en 

kwalitatief onderzoek (waarbij wij diepte-interviews houden 

met onder meer directeuren van basisscholen, leerkrachten 

van groep 8 en ouders van leerlingen van groep 8).

Doelstellingen
1. Inzicht krijgen in de concurrentiepositie van uw school en 

van andere (concurrerende) VO-scholen bij onder meer 

directeuren van basisscholen, bij leerlingen van groep 8 en 

hun ouders.

2. Inzicht krijgen in de redenen waarom leerlingen van groep 

8 en hun ouders wel kiezen voor uw school dan wel voor 

andere (concurrerende) VO-scholen.

3. Inzicht krijgen in de redenen waarom leerlingen van groep 

8 en hun ouders niet kiezen voor uw school.

4. Inzicht krijgen in het imago van uw school en van concur-

rerende VO-scholen bij onder meer directeuren van basis-

scholen, leerlingen van groep 8 en hun ouders.

Imago-onderzoek VO
Inzicht in de concurrentiepositie van uw school!

Interne onderzoeksgroepen – brugklassers 
en hun ouders
Er is vaak al veel kennis in de school zelf aanwezig 

en daar maken we graag gebruik van. Daarom 

betrekken we in het onderzoek ook graag de ‘interne 

onderzoeksgroepen:’

- de brugklassers die vaak nog haarscherp weten 

 waarom ze voor uw school hebben gekozen en wat 

 ze wellicht heeft doen aarzelen;

- de ouders van de brugklassers waarvoor hetzelfde 

 geldt.

Ook de medewerkers van de school betrekken we 

meestal bij het Imago-onderzoek.
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100% maatwerk 
Voor het Imago-onderzoek geldt dat het ‘100% maatwerk-

onderzoek’ is:

- we bepalen met u welke onderzoeksgroepen we betrekken 

 bij het onderzoek;

- de vragenlijsten die we opstellen stemmen we volledig af 

 op de wensen van uw school. 

Afspraak maken en een voorstel opstellen
We maken graag met u een vrijblijvende afspraak om 

uw wensen wat betreft het Imago-onderzoek in kaart te 

brengen. Op basis van het gesprek dat we met u voeren, 

stellen we (vrijblijvend) een uitgebreid onderzoeks- 

voorstel op.

U kunt:

- telefonisch een afspraak maken: 030 – 263 10 80

- een e-mail sturen: info@duo-onderwijsonderzoek.nl
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Een afspraak maken
Wij komen graag langs om onze aanpak (vrijblijvend) toe te lichten. 

U kunt daartoe:

- telefonisch contact opnemen: 030 – 263 10 80

- een mail sturen naar info@duo-onderwijsonderzoek.nl

- surfen naar www.duo-onderwijsonderzoek.nl/contact

Wij werken onder meer voor de volgende scholen, verenigingen en stichtingen:

Achterhoek VO, (V)SO De Meentschool, De Waterlelie, Hub Noord Brabant, Aloysius/De Roosten, Antoon Schellenscollege, Arte College, Bonhoeffercollege, Bonifatius mavo, Calvijn College, 

Christelijk College Groevenbeek, Christelijk Lyceum Zeist, Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal (CSV), Clusius College, College De Brink, De Fontein, College Hageveld, Connect 

College, CSG Calvijn, Dalton Den Haag, De Nieuwe HAVO, Dr. Mollercollege, SG De Overlaat, Erasmus College, Etty Hillesum Lyceum, Farelcollege, Frater van Gemertschool, Gemeentelijk 

Gymnasium Hilversum, Gilde College, Globe College, Gomarus reformatorische scholengemeenschap, H.N. Werkman College, Herman Broerencollege, Het Brederocollege, Hogeland 

College, Insula College, Gooise Scholen Federatie, Jacobus Fruytier scholengemeenschap, Johannes Bosco, Johan de Witt-gymnasium, Kalsbeek College, Kamerlingh Onnes, Koningin 

Wilhelmina College, Leon van Gelder, Luzac , Lyceum Sancta Maria, Margretha Hardenbergschool, Markland College, Mariëndael, Maurick College, Mavo Roermond, Mgr. Frencken College, 

Montessori College Eindhoven, Montessori College Twente, Niekée Roermond, Oost ter Hout, School voor Praktijkonderwijs, Pieter Zandt scholengemeenschap, Pleinschool Helder, Portalis, 

Reeshof College, Rembrandt College, Rientjes Mavo, RSG Simon Vestdijk, RSG Wolfsbos, SG Sint Ursula, Simon van Hasselt, Sint-Joriscollege, Sint-Laurenscollege, Sint-Nicolaaslyceum, St. 

Bonifatiuscollege, St.-Gregorius College, Stichting ZAAM, Stichting Orion, SSOE, SVOK, Technisch College Velsen, Ulenhofcollege, Unicoz, Vakcollege Eindhoven, Vakschool Tilburg, Van 

Lodenstein College, Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Vrijzinnig-Christelijk Lyceum, VSO de Velddijk, Winkler Prins, Zuyderzee College.

Schrijf
uw school

nu in!
U kunt uw school ook direct inschrijven voor 

één of meerdere onderzoeken. Surf naar: 

www.duo-onderwijsonderzoek.nl/

uw-school-inschrijven


